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Preserving territorial integrity from the perspective of Imami jurisprudence and the 

jurisprudence of the four Sunni religions 

 

Abstract 

Today, preserving the independence and territorial and border integrity of countries 

has been considered and emphasized as a global principle. According to the ninth 

principle, "in the Islamic Republic of Iran, freedom, independence, unity and 

territorial integrity of the country are inseparable and the preservation of them is the 

duty of the government and the people. No individual, group or authority has the right 

to inflict the slightest damage on the political, cultural, economic and military 

independence and territorial integrity of Iran in the name of exercising freedom, and 

no authority has the right to exercise legitimate freedoms in the name of preserving 

the country's independence and territorial integrity. "Laws and regulations, deprive." 

Due to the importance of the issue of protection of land borders and the existence of 

different ethnicities and religions in the country, the present study has been conducted 

with the aim of examining and analyzing the preservation of territorial integrity from 

the perspective of Imami jurisprudence and jurisprudence of the four Sunni religions. 

The results of the descriptive research indicate that despite the differences between 

the jurists of the Shiite religion and the four religions, the jurists of the four religions 

have formally accepted the unity in protecting the country's borders. Studies show 

that the jurists of the four religions, like the jurists of the Shiite religion, are organized 

in defense of the country against the invasion of the enemies, which is called 

defensive jihad. 

Accept and adhere to it. It is clear that the efforts and concerns of protecting the 

country's borders are not reserved for Shiite jurists, and the jurists of Sunni religions 

have considered border protection as an objective obligation. 

Keywords: Preservation of Territorial Integrity, View of Imami Jurisprudence, View 

of Jurisprudence of the Four Sunni Religions 
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 حفظ تمامیت ارضی از دیدگاه فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت
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 چکیده

مقهوم  قلمرو  ملی  و  مرزهای  جغرافیایی  آن  مبین  گستره  جغرافیایی  حاکمیت  و  صالحیت  کشورهاست. 

قرار گرفته  تأکیدامروزه حفظ استقالل و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجه و 

سی بیانگر  سا صل نهم  در قانون ا ست. ا شی ا شور، مهمترین منادی چنین نگر سی ک سا ست. در ایران قانون ا ا

در جمهوری »نگرش قانون اساسی به رابطه استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور باشد. به موجب این اصل 

وظیفه ها ناپذیرند و حفظ آنیکدیگر تفکیکاسالمی ایران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از 

دولت و آحاد ملت استتت. هیف فرد یا گروه یا مقامی حن ندارد به نام استتتفاده از آزادی به استتتقالل ستتیاستتی، 

ای وارد کند و هیف مقامی حن ندارد به نام فرهنگی، اقتصتتادی و نمامی و تمامیت ارضتتی ایران کمترین  دشتته

ستقالل و تمامیت ار شور آزادیحفظ ا سلب کند های ضی ک ضع قوانین و مقررات،  شروع را هر چند با و با «. م

سرزمین و نیز وجود قومیت صیانت از مرزهای  ضوع  شور تحقین ها توجه به اهمیت مو و مذاهب مختلف در ک

 حاضر با هدف بررسی و تحلیل حفظ تمامیت ارضی از دیدگاه فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت صورت

ست که باوجود ا تالفاتی که  ست حاکی از آن ا صیفی انجام گردیده ا ست. نتایج تحقین که به روش تو پذیرفته ا

شور به  صیانت از مرزهای ک شیعه و مذاهب اربعه وجود دارد، فقهای مذاهب اربعه اتحاد را در  میان فقها مذهب 

قها مذاهب اربعه مانند فقها مذهب شیعه دهد که فهای صورت گرفته نشان میشکل رسمی پذیرفته است. بررسی

سازمان شمنان که از آن به جهاد دفاعی یاد میدفاع  شور در برابر تهاجم د کنند. را پذیرفته و به آن پایبند یافته از ک

ست که تالش و نگرانی شخص ا ستند. م شیعه ندارد و  های ه صاص به فقیهان  شور ا ت صیانت از مرزهای ک

 .اندهنیز صیانت از مرزها را واجب عینى دانستفقهاى مذاهب اهل سنت 

 حفظ تمامیت ارضی، دیدگاه فقه امامیه، دیدگاه فقه مذاهب اربعه اهل سنت :واژه کلید
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  قدمهم

های استقالل ملی و ناظر به محدوده جغرافیایی قراردادی برای اداره تمامیت ارضی یک سرزمین یا کشور از مؤلفه

شود که میزان شمول اقتدار و اراده آن ای برای یک کشور اطالق میشدهو حاکمیت بر آن است؛ و بر قلمرو تعیین

تفکیک باشتد. تمامیت ارضتی ضتامن استتقالل کشتور و سترزمین صتلی و امنیت ابلها قنستبت به ستایر دولت

واسطه تمامیت ارضی میزان اعمال اراده باشد؛ و بهساز دفاع از حاکمیت دولت و استقالل آن میالمللی و زمینهبین

سایر حکومت ست که هیفها تعیین میحکومت در ارتباط با  سمگردد و به این معنا شور از آن گاه نباید ق تی از ک

جدا شتتود. بررستتی تمامیت ارضتتی در علوم گوناگون ازجمله علوم ستتیاستتی، اجتماعی، جغرافیای ستتیاستتی، 

گیرد؛ اما یکی از علوم مهم که ضتترورت دارد به این موضتتوع در آن پردا ته بحث قرار می شتتناستتی موردجامعه

ست ست. با توجه به اینکه فقه در هر زمان پویا سؤاالت و نیازها می شود، علم فقه ا شد؛ و هیف و جوابگوی  با

گذارد. در این موضوع هم راه را برای عرصه سیاسی و اجتماعی باز گذاشته است. با ای را بدون پاسخ نمیمسئله

باشد، شود و فقه متشکل از امامیه و اهل تسنن میتوجه به اهمیت علم فقه و اینکه تمامی مسائل از فقه گرفته می

سنن ضرورت دار شیعه و اهل ت سی و واکاوی در متون فقه و نمرات فقهای  شود و برر د به این بحث پردا ته 

همه  ثغور مستتتئله مشتتتخص گردد. و صتتتورت گیرد و نتیجه هرکدام ارائه گردد و آرا طرفین مقایستتته و حدود

سالم به فقه رجوع می سلمانان از آغاز ا ست و اکثر م شرعه بوده ا شه مدنمر مت سائل در علم فقه کردند و همی م

شد. ازمطرح گردیده. این علم پاسخگوی تمامی مسائل روزمره می جمله موضوع موردبحث که ضرورت دارد  با

در این مستتئله حفظ تمامیت ارضتتی نیز ستتراع این علم رفته و برای بیان اهمیت و حدود آن، نمرات فقها اعم از 

ف و تحلیل تمامیت ارضتتی و آگاه کردن  واننده از بررستتی قرار گیرد؛ و هدف تعری شتتیعه و اهل تستتنن مورد

 باشد.اهمیت تمامیت ارضی و مرزهای ملی از دیدگاه فقه امامیه و اهل تسنن می

 سؤاالت تحقین

 مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور در فقه امامیه و اهل تسنن چگونه مطرح گردیده است؟ -1

 ست؟دیدگاه فقها امامیه در مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور چی -2

 دیدگاه فقها مذاهب اربعه در مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور چیست؟ -3

 تحقین فرضیه

ضی در فقه امامیه به سترده موردحفظ تمامیت ار ست اما در فقه مذاهب اربعه مورد  صورت گ توجه قرارگرفته ا

 گیرد.گیری قرار میبررسی و نتیجه شده، موردانکار واقع

 ا تالفات شیعه و اهل تسنن 

های هرکدام از توان موردبررسی قرارداد. یکی پردا تن به ویژگیا تالفات شیعه و اهل تسنن را به دو طرین می 

های کند مثالً عاطفگیری و موجبیت تاریخی از مشخصهها را از یکدیگر متمایز میها، آنهاست که این ویژگیآن

ست در  ست و دیگری از طرین پردا تن به مجادالتی ا ست که این مجادالت میان آنشیعه ا صورت گرفته ا ها 

ست یکی نوع نگرش آن عمدتاً در دو محور واقع صیتشده ا شخ سبت به  ست و دیگر ها ن سالم ا صدر ا های 

ها در تعیین جانشتتتینی پیامبر استتتالم نمر آنمجادالت اعتقادی استتتت که در این  صتتتوص عالوه بر ا تالف

 حاظ اندیشه سیاسی از اهمیت  اصی بر وردار است:سه موضوع به لوآله( علیهاهلل)صلی
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سی: -1 سیا سی با واقعیت  سیا سنن به لحاظ تاریخی معطوف به نمریه رابطه نمریه  سی اهل ت سیا های 

سی اهل  سیا شه  سی را در اندی سیا سی بوده که نمریه  سیا ست بدین معنا که این واقعیت  سی بوده ا سیا واقعیت 

خاب ابوبکر در سقیفه بنی ساعده مبنای نمریه اهل حل و عقد قرار گرفت. سنت موجب شده است. مثالً نحوه انت

های سیاسی نیست بلکه شیعه دارای اندیشه سیاسی بوده و بر که نمریات سیاسی شیعه مسبوق به واقعیتدرحالی

رصدد در نزد شیعه، اندیشه سیاسی است که شیعه د« امامت»اساس آن به دنبال ایجاد واقعیت سیاسی بوده است 

 محقن سا تن آن بوده است.

الشعاع های سیاسی در نزد اهل تسنن امنیت است و عدالت تحتهدف اساسی فعالیت عدالت و امنیت: -2

سنی مذهب حتی پیروی و امنیت قرار می سالمی  شمندان ا سی اندی سیا شه  ست که در اندی گیرد و به این جهت ا

های انتخاب  لیفه روش قهر و غلبه استتتت. از راهاطاعت از حاکم ستتتتمگر نیز تجویزشتتتده استتتت حتی یکی 

ساسی فعالیتدرحالی عنوان یک های سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه تأمین عدالت است و عدالت بهکه هدف ا

ست که با هیف ستراتژی مطرح ا ضه می چیز دیگری قابلا شیعه امنیت و نمم واقعی در پرتوی معاو شد. در نزد  با

 شود.میحکومت عادالنه محقن 

که در تستتنن استتاس نمام در تشتتیع بهترین نمام در مرکز توجه استتت درحالی :مشتتروعیت و مقبولیت -3

ست به شروعیت و مقبولیت  لیفه باهم ارتباط عبارتکارآمد، پذیرش امر واقع ا سنن به لحاظ نمری م دیگر در ت

 (.43: 1378مردمان نیست )قادری،  که در تشیع مشروعیت امام درگرو مقبولیت و پذیرشتنگاتنگ دارد. درحالی

 اتحاد میان شیعه و اهل تسنن در صیانت از مرزهای کشور 

باوجود ا تالفاتی که بین شتتیعه و اهل تستتنن وجود دارد اما در بستتیاری از موارد اتحاد این دو گروه به اثبات 

توان به این مورد تاریخی شور میطور مثال در رابطه با اتحاد این دو گروه در صیانت از مرزهای کرسیده است به

 اشاره نمود:

ها، داعیه ها و شتتیخیگیری مخالفان مذهبی مانند ا باریان، صتتوفیان، بابی... بیم و نگرانی علما از نفوذ و قدرت

سلطنت بهشریعت شریعت و اعتقاد آنان به نقش  سلطنت برای ترویج  سلطنت، عقیده به لزوم وجود  عنوان طلبی 

سالمی در برابر دستیازیتنها مرجع قد سرزمین ا سلطهرت دنیوی برای دفاع از  های  ارجی ی قدرتجویانههای 

ترین عللی بود که به همکاری بسیاری از علمای شدند، از مهممحسوب می« کفار»ویژه روسیه که به دیده علما به

سلطنت انجامید )آجدانی،  صر قاجاریه با نهاد  صًا  رواین (. از19: 1283دینی ع صو سی   سیا سخت  شرایط 

: 1367فشتتارهای  ارجی، دولت قاجار را ستتخت نیازمند جلب حمایت و پشتتتیبانی دا لی نموده بود )حائری، 

350.) 

 جهاد در دیدگاه فقهای مذاهب اربعه در مقایسه با فقه شیعه 

سنت، دفاع به سالم مانند قرآن و  صیل ا سمیت در منابع ا ست و شنا تهعنوان حقی فطری و طبیعی به ر شده ا

 این در را  ود اجتهادی دیدگاه و گماشتتته همت مهم امر این به اجتهاد آغاز از نیزالستتالم( )علیهبیت فقیهان اهل

 عالی مدرسه محققان از جمعی) شودمی تقسیم اصلی دو شا ه به شیعه فقه در دفاع. اندکرده ابراز حیاتی مسئله

 (:364: 1392مینی )ره(،   امام

 کنند.یافته از کشور در برابر تهاجم دشمنان که از آن به جهاد دفاعی یاد میدفاع سازمان -1

 ها.دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال  ود و دیگران در برابر متجاوزان به آن -2
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توان به سخنان ابوالصالح حلبی یافته )جهاد دفاعی( از کشور در برابر تهاجم دشمنان میدر رابطه با دفاع سازمان 

جهاد با  یافته پردا ته و نوشته است:جمله فقیهان پیشین است که به دفاع سازمان اشاره نمود؛ ابوالصالح حلبی از

ست... پس اگر کافران و جنگ سن واجب ا ضی کافران و جنگطلبان فا طلبان  وف تجاوز به چنانچه از ناحیه بع

ها الزم است با دشمنان متجاوز نبرد کنند )جمعی از های اسالمی داده شود، بر اهالی تمام اقلیمبعضی از سرزمین

 (.364: 1392محققان مدرسه عالی امام  مینی )ره(، 

صراحتاً همان صالح حلبی  ست ابوال شخص ا ست که بر اهالی تمام اقلیمک تأکیدگونه که م ست با رده ا ها الزم ا

تنها تفاوتی میان مذاهب گوناگون قائل نشده است بلکه افراد به اتحاد دشمنان متجاوز نبرد کنند و در این مورد نه

ست. سرزمین  ود دعوت نموده ا صیانت از مرزهای  سی نیز در کتاب برای  های متعدد فقهی  ود به شیخ طو

 داند:صورت مشروع و الزم می هر کرده که در آن دو مورد جهاد را درارهجهاد دفاعی اش

شود، به -1 شمن مورد تهدید واقع  سالمی از جانب د سرزمین ا ای که  وف نابودی جامعه گونهجامعه و 

 اسالمی داده شود.

 گروهی از مسلمانان مورد تهدید دشمن قرار گیرند. -2

از  ود بایست قصد دفاع این دو صورت جهاد الزم است و مجاهد میصراحت اعالم کرده است که در ایشان به

سالم که همان جهاد  صد جهاد همراه امام جائر، یا وارد نمودن کفار به ا سالم و مؤمنان را بنماید، نه ق و یا حوزه ا

حرکت  (. جهاد ابتدایی در اصطالح فقهی، به معنای جنگی است که آغاز352ق:  140ابتدایی است )شیخ طوسی، 

رود که به دنبال آغازگری کافران نمامی از سوی مسلمانان بوده است. این اصطالح در برابر جهاد دفاعی به کار می

(. درباره هدف از جهاد ابتدایی، 144 /3: 1387المعارف فقه اسالمی، دهد )موسسه دائرهحرکت نمامی رخ می در

، هدف نمریه نخست شود:شده است که در ادامه شرح داده می نمری وجود ندارد و آرای گوناگونی مطرحاتفاق

سترش حکومت می ستقیم جهاد ابتدایی را نه ترویج دین و نه گ منمور جهاد داند. این نمریه، جهاد ابتدایی را بهم

داند. تفاوت تنها در این استتتت که در جهاد دفاعی، دفاعی؛ یعنی حفظ و برقراری امنیت مستتتلمانان واجب می

شمن  صد جنگ د صرفاً ق شته و  شمن هنوز حرکت نمامی ندا حرکت نمامی را آغاز کرده، اما در جهاد ابتدایی د

دارد و آمادگی  ود برای تجاوز را به نحوی نشان داده است. در میان شیعه، دانشمندانی مانند محمدجواد بالغی و 

اند )بالغی، از طرفداران این نمریهاهلل و در میان اهل سنت: محمد عبده، محمدرشید رضا سیدمحمدحسین فضل

 (.10/269: 1990؛ رشید رضا، 131: 2005؛ عبده، 5/48: 1419اهلل، ؛ فضل220: 1431

معتقد است، جهاد ابتدایی باهدف سیاسی و گسترش محدوده حاکمیت اسالم واجب است؛ یعنی باید  نمریه دوم

مبتنی بر حاکمیت توحید را به قدرت رستتاند. بر این  های کفر مبارزه کرد و نمام توحیدی وها و حکومتبا نمام

اساس، تنها باید با نمامیان و کسانی که مانع گسترش حکومت اسالمی هستند، جنگید، نه تمام کافران. از علمای 

محمدکاظم سیداند و در میان شیعه عالمانی چون قطب از نخستین طرفداران این نمریهسیداهل سنت، مودودی و 

: 1421؛ آصتتفی، 10تا: ؛ حائری، بی1433 /3: 1412قطب، ستتیداند )دی آصتتفی به این نمریه گرویدهحائری و مه

52.) 

کند. ای است که جهاد ابتدایی را جنگی باهدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین توصیف مینمریه نمریه سوم

سالم انجام میبه تعبیر دیگر، جهاد ابتدایی به شریعت ا شدن شمنمور دعوت به  شته  شدن یا ک سلمان  ود و تا م

یاد « جهاد طلب»و گاهی با عنوان « جهاد دعوت»کافران متوقف نخواهد شتتتد. از این نمریه، گاهی با عنوان 

توان گفت طورکلی میبه (.9/19: 1414؛ عالمه حلی، 1/281: 1408؛ محقن حلی، 5/398: 1422شود )شافعی، می
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نان، در شرایط  اص و برای تحقن اهداف  اص، علیه غیرمسلمانان، اعم که جهاد ابتدایی جنگی است که مسلما

با هجوم از اهل کتاب و مشتتترکان، آغاز می له  قاب یا دفاع، نیز جنگی استتتت که برای م ند؛ و جهاد دفاعی،  کن

 شودشود. روشن است، جهاد دفاعی زمانی آغاز میهای اسالمی انجام میغیرمسلمانان و باهدف دفاع از سرزمین

که دشمن یورش آورده باشد و در چنین شرایطی، لزوم دفاعِ مشروع مسلّم است که مبحث اصلی پژوهش حاضر 

 باشد.نیز می

قِتالُ مُستتلِمِ کفافِراً غفیرف ذِی عفهدب بفعدب دفعوفتِهِ لِالِستتلفامِ وف ئبفائِهِ، ئعًِ لِکفلِمفهِ »جهاد در فقه اهل ستتنت عبارت استتت از: 

سالم و  ، یعنی جنگ«اهللِ ست، پس از دعوت آن کافر به ا سلم با کافری که به عهدش، )جزیه دادن( وفا نکرده ا م

 (.151: 1394؛ عزیزان و همکاران، 16/124ق:  142نپذیرفتن او، به هدف تعالی کلمه )وزارت اوقاف الکویت، 

دانند با این م دین میهای بزرگ و واجبات مهفقهای اهل ستتتنت نیز همانند فقهای شتتتیعه، جهاد را از عبادت 

ستند، احمدا تالف حنبل درباره اهمیت جهاد و مبارزه بن نمر که تفاوتی میان جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی قائل نی

 (.148: 1392)سلطانی، « شناسمدر میان فرائض، عملی باالتر از جهاد نمی»گوید: می

ست بهدر مذاهب اربعه سلّمی ا صل وجوب جهاد، امر م سنت نیز، ا شان طوریی اهل  که در بر ی از کتب مهم ای

شاره و  ست، به تأکیدبه آن ا صنا»توان به می در فقه حنفی مثال: عنوانشده ا شرایعبدایع ال تالیف « یع فی ترتیب ال

«  بدایة المجتهد و نهایة المقتصد»توان ذکر نمود: کتاب دو کتاب را می  در فقه مالکی(؛ 578الدین کاشانی )م عالء

 595-520رشد قرطبی اندلسی )احمدبن رشد، معروف به ابناز کتب معروف فقه مالکی است که تالیف محمّدبن

(، این کتاب نیز از 179انس اصتتبحی )م بن تالیف مالک« المدونة الکبری فی الفقه االستتالمی»ه ق( استتت. کتاب 

ادریس شافعی )م تالیف محمدبن« االم»توان به کتاب معروف می در فقه شافعیجمله کتب مهم فقه مالکیه است. 

شاره کرد که البته در حاشیه آن نیز، 204 ( نگاشته 264وجود دارد که توسط اسماعیل مزنی )م « مختصر مزُنی»( ا

الکافی فی فقه االمام »و دیگری « العمدة فی الفقه»که چند کتاب مهم دارند؛ یکی  در فقه حنبلیشتتتده استتتت. 

)ستتتایت رستتتمی فاضتتتل لنکرانی /  ه ق( 620-541هر دو از تالیفات ابن قدامه مقدستتتی )« حنبلبن احمد

  دانند:توان گفت که فقهای اهل سنت در چند مورد جهاد را واجب و معین میطورکلی میبه (.05/05/1391

جهاد بر مردم آن سرزمین معین   که سرزمین اسالمی توسط دشمن اشغال شود؛ در این صورتهنگامی -1

  است.

مردم را به جهاد فرابخواند. با اعالن بسیج از طرف ایشان شرکت در جهاد بر  که پیشوا و حاکم،هنگامی -2

اطالع وجوب جهاد دفاعى  گونه که مشتتخص استتت قول بههمان (.149: 1392عموم واجب استتت )ستتلطانی، 

سته و مشروط به  ا تصاص به فقیهان شیعه ندارد و فقهاى مذاهب اهل سنت نیز جهاد دفاعى را واجب عینى دان

 (.5 /12: 1410دانند )مروارید، شرایط جهاد ابتدایى نمى

 اصل رابطه بر تسالم و صلی

: 1426اهلل حسینی شیرازی معتقد است که در اسالم، اصالت با صلی است )شیرازی، از عالمان معاصر چون آیت

صالحی نجف56 ضطرار، یعنی دفع تهاجم، جایز می(.  صرفاً در حالت ا ست در آبادی هم جنگ را  داند و معتقد ا

صالحی نجف ست ) صلی ا صالت با  سالم، ا شیخ16: 1397آبادی، ا سنت،  صر اهل  محمد  (. در میان عالمان معا

عبده معتقد استتت که قرآن کریم، جنگ با کفار را به آغاز حمله و دستتتاندازی از طرف ایشتتان منوط کرده و قتال 

(. وهبه زحیلی بر این باور است که در اسالم جنگ 2/174م:  1990تنها برای دفاع تشریع شده است )رشیدرضا، 

(؛ و واجب بودن اصل جهاد 92: 1389کرد )زحیلی، توان طبن تقسیم معروف، به دفاعی و تهاجمی تقسیم را نمی
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ست بلکه به ست )زحیلی، به معنای تهاجمی و  صمانه بودنش نی صلی دفاعی و بازدارنده ا : 1389عکس، جهاد ا

امه به اند که در ادمتأ ران از اهل سنت نیز به این موضوع در قالب اصل رابطه بر تسالم و صلی اشاره نموده (.86

 : شوداشاره میچند مورد آن 

شلتوت می سد:شیخ محمود  سالمى ما را به نوی ستى فرامیهدایت ا صلی و دو  واند تا جایى که مخالفت سوی 

 (.93ق:  1399داند )شلتوت، نسبت به دین حن را از اسباب دشمنى و تجاوز نمى

بیان الستتتالم( )علیهمنان على بر قاعده فطرى اجتماعى که امیرمؤمستتتلمانان با تکیه کند:جایی دیگر بیان می و در

، هیف قومى در درون  انه  ویش به نبرد برنخواست «ماغزى قوم فى عقر دارهم اال ذلوا»اند )مقصود روایت کرده

 است شد به جنگ با آنان برمی( هرگاه روح دشمنى و تجاوز در کفار زنده مى 68: 27که ذلیل شد:  طبه مگر آن

 (.68ق:  1399ندند )شلتوت، ماو منتمر تجاوز ایشان نمى

سالمى با دیگر دولت کند:دکتر وهبه زحیلى نیز همین نمریه را تقویت مى صل در روابط دولت ا سالمت ا ها بر م

صورت گیرد، در اینجا جنگ  شمنى  سلمین د سالم و م شهرها یا بر مبلغان دینى و نوامیس ا ست تا جایى که بر  ا

 رشید رضا نیز به این نمریه اعتقاد دارد: (.120ق:  1403ه است )زحیلی، ضرورتى براى دفاع از جان، مال و عقید

المللی اصلى است که باید مردم به آن پایبند باشند و به همین جهت  داوند به ما فرمان داده صلی و دوستى بین

 (.312: 1408است که آن را بر جنگ برگزینیم )الوحی المحمی، 

وف ئِنْ جفنفحُوا لِلسَّلْمِ ففاجْنفیْ لفها وف تفوفکَّلْ عفلفى اللّهِ ئِنَّهُ  جمله: ت و روایاتى است؛ ازدلیل این دیدگاه نیز تمسک به آیا

مِیعُ الْعفلِیمُ )انفال /  و اگر به صتتلی گراییدند، تو ینیزب بدان گراى و بر  دا توکل نما که او شتتنواى . (61هُوف الستتَّ

ست. ست که پیماند که درباره یهود بنىاین آیه با توجه به آیات قبل و بع دانا سانى شکنى کردهقریمه ا اند و یا ک

رود نازل گردیده است. در این آیه صلی را در صورت تسلیم دشمن به قبول آن، شکنى آنان مىکه ترس از پیمان

 ود  آیه دیگرى که در کنار آیات جهاد با کفار آمده استتتت، ولى با مضتتتمون نماید.مجاز بلکه واجب اعالم مى

 تواند مفسر بعضى از اطالقات آیات جهاد باشد در سوره ممتحنه است:مى

 تُقْسِطُوا ئِلفیْهِمْ ئِنَّ اللّهف یُحِبُّ ال یفنْهاکُمُ اللّهُ عفنِ الَّذِینف لفمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وف لفمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أفنْ تفبفرُّوهُمْ وف

طِینف   ئِ ْراجِکُمْ أفنْ  ئِنَّما یفنْهاکُمُ اللّهُ عفنِ الَّذِینف قاتفلُوکُمْ فِی الدِّینِ وف أف ْرفجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وف ظاهفرُوا عفلى الْمُقْستتتِ

 (.9و  8تفوفلَّوْهُمْ وف مفنْ یفتفوفلَّهُمْ ففأُولئِکف هُمُ المّالِمُونف )ممتحنه / 

دارد که به آنان اند، بازنمیا شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده دا شما را از کسانى که در یکارب دین ب

نیکى کنید و با ایشتتان عدالت ورزید، زیرا  دا دادگران را دوستتت دارد. فقط  دا شتتما را از دوستتتى باکستتانی 

یرون راندنتان با یکدیگر هایتان بیرون رانده و در بدارد که در یکارب دین با شما جنگ کرده و شما را از  انهبازمی

 همپشتى کردند و هر کس آنان را به دوستى گیرد آنان همان ستمگرانند.

شتهاین آیه مبارکه نه سابقه اذیت و تعرض ندا سانى که  صلی عادالنه را که نیکى کردن به ک اند را نیز مطلوب تنها 

 داند:وص سه گروه میصراحت نهى از دوستى آنان و نیکى کردن به آنان را مخصداند و بهمى

 کسانى که به  اطر دین با مسلمین جنگیدند. -1

 کسانى که مسلمانان را از شهرشان )مکه( بیرون کردند. -2

 کسانى که براى تحقن ا راج مسلمانان اعالم حمایت و پشتیبانى نمودند. -3

ست سلمانان را ازد ستى م سه گروه با عملکرد  ود زمینه دو ست که دادهاین  ضی ا صلی با اینان اند و پروا نفى 

 (.18: 1385زاده، گردد )قاضیاستثنایى بر اصل کلى رابطه با غیرمسلمانان محسوب مى
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 های اسالمى از دیدگاه فقها اربعهدفاع از سرزمین 

های اسالمى ا تصاص به فقهاى شیعه نداشته و علما و مفتیان حضور درصحنه دفاع از شرف، استقالل و سرزمین

سنت در طول ت سپهر، اهل  شوین کردند ) سلمانان را به دفاع در برابر متجاوزان ت صدور فتوا و بیانیه م اریخ هم با 

 شوند:( که در ادامه شرح داده می357/  1: 1384

 با دول متجاوز در جنگ جهانى اول جهاد 

اده و شهرهاى دو سال بعد با آغاز جنگ جهانى اول دول متحد اروپایى کشور اسالمى عثمانى را موردحمله قرار د

سنت ایران و عراق مورد تا ت شیعه و علماى اهل  صدور وتاز متجاوزان قرار گرفت. در این مقطع نیز فقهاى  با 

محمدکاظم یزدى، ستتتیدشتتتان آشتتتنا کردند. فتاواى جهاد و دفاع در برابر متجاوزان مردم را با وظایف دینى

على تبریزى، مهدى سیدنى، محمد على نخجوانى، مصطفى کاشاسیداسماعیل صدر، سیدالشریعه اصفهانى، شیخ

صاحب جواهر،  شیخ جواد نجل  سانى،  صطفى نخجوانى، ایروانى، محمد را سین سیدم سعید حبوبى، محمدح

سیدسیدحیدر حسنشیخ، مهدى آل بنعلیمازندرانى،  سداهلل،  حسن صدرالدین، ابراهیم ى حسینى، عبدالحسین ا

ضى آل سى کاظمى، را شیخ سلما سداهلل، میرزا محمدتقی مرحوم  شیخ ا عزیز، محمدمهدی، محمدامین آل مرحوم 

شتتیرازى، با فتاوایى به رستتالت دینى و تاریخى  ود عمل کردند. در این فتاوا غالباً دفاع از بالد استتالمى، جان و 

شمرده سپهر، مال مسلمانان، از ضروریات دینى و منکر آن از کافران  ست ) نمونه در  عنوان(. به280: 1384شده ا

اهالى مذاهب معروفه مسلمین امروزه منحصر است در فرق سنیه و امامیه و » شود:ها اشاره میادامه به یکی از آن

سماعیلیه و زیدیه و وهابیه و  وارج و جمع علماى جمیع این مذاهب اتفاق و اجماع دارند که با هجوم کفار بر  ا

ال و بلند کردن کلمه کفر و پست نمودن کلمه اسالم، بر هر مسلم بالد اسالمى و اشتغال به قتل رجال و نهب امو

قادرى الزم است به آنچه مقدور اوست در دفاع از کفار و مشرکین و کسر صولت معاندین دین بذل جهد نماید 

شود. یکى به مال،  سور به تقصیر و فتور راضى ن و  ود را از مالمت دنیا و عذاب آ رت نجات دهد و از قدر می

رى به جان، ثالثى به بذل سالح، رابعى به آبرو و جاه،  امسى به اعمال حیله و تدبیر، سادسى به زدن تفنگ و دیگ

و اعدوالهم ما استتتطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواهلل »تعالی فرمود:  و تیر و هکذا،  داوند تبارک

اى برادران دینى و اى معاشر مسلمین! فى است از عدهتی است از قوه و صنقسم و آنچه گفتیم هر یک« و عدوکم

هاى توپ و تفنگ و هیاهوى صتتفوف جنگ، شتتما را بیدار کند، از  واب غفلت بیدار شتتوید قبل از آنکه نعره

راضى نشوید توحید شما به تثلیث و مساجد شما به کنایس و اذان شما به ناقوس بدل شود. مردان شما سایس و 

دست فرو ته شوند یا باروهاى باز بهزنان و اطفال شما اسیر و غالم و کنیز اشرار شده، دستمهتر دواب کفار و 

ها به گدایى نزد کفار دراز باشد. شرف  ود را حفظ کنید و  ود را های گرسنه دست آنهای برهنه و شکمو بدن

 (.298: 1384)سپهر، « شاءاهللنزد  دا و پیغمبر  دا روسفید کنید تا استقالل شما محفوظ بماند. ان

 انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس

موجب احستتاس هایی از  اک اصتتلی گستتتره تمدن ایرانی اما همواره بهدر طول تاریخ باوجود جدا شتتدن بخش

شاهد حرکت سرزمین،  صرفتعلن به  سیاری از ایرانیان  سیر تاریخ بوده که ب نمر از قوم و آیین های بلندی در م

سالمی انقالب اند.سهیم بوده ود در آن  شت و ا سی و فرهنگی میراث نیز مقدس دفاع سال ه  بهایی گران سیا

ست سط که ا سنی و نیز همو همه آن شد  لن دینی هایاقلیت و اقوام تمام تو شیعه و  وطنان ها اعم از مذهب 

مسیحی، زردشتی و کلیمی با تأثیرپذیری از عواملی چون ایرانی و اسالمی بودن در  لن آن نقش محوری داشتند. 

یت با قوم یاری نشتتتتان و نام های متنوع استتتتت؛ و بر الفجمهوری استتتالمی ایران کشتتتوری   از بستتت
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قوام ادیتتان، بتتا غیرمرتبط کشتتتورهتتای یج هتتایزبتتان و ا لی هویتتت بتتا ارتبتتاطی هیف کتته را  مردمتتان م

لی یران نتتام نتتدارنتتد،  ود مردمتتان م هنتتدهنشتتتتان ا عی هویتتت د م نیتتان همتته ج یرا گر و ا ن جود بیتتا  و

 و هتتتازبتتتان بتتته گتتتویشتتتتتتوران و متتتختتتتتتتلتتتف متتتذاهتتتب پتتتیتتتروان گتتتونتتتاگتتتون، اقتتتوام

ونتتاگتتونتتی گتت واقتتع، در. شتتتتونتتدمتتی  تتوانتتده ایتترانتتی هتتمتتگتتی کتته استتتتت متتتتتنتتوع هتتایتتیگتتویتتش

 یتاری، کاظم) نیست واگرایی عامل و انجامدمی ملی تکامل به که است درونی تعامالت و همگرایی عامل ایران در

های دینی در جهت دفاع سال دفاع مقدس گویای همبستگی این اقوام و اقلیت 8مروری بر تاریخچه  (.26: 1390

ست. هم سالمی ا شیعه واز میهن ا سلمان اعم از  صحنه وطنان م سازی های دفاع از مرزهای ایران تاریخسنی در

 از اعم مذاهب و اقوام تمامی و شتتد گذاشتتته کنار فرعی مستتائل تحمیلی جنگ در که استتت آن واقعیت کردند.

سیحی سلمان و م سیدن سرانجام به باعث اتحاد همین و آمدند میدان به یکپارچه م  گزارش به شد مقدس دفاع ر

مقاومت گروه فرهنگ و هنر  برگزاری آنا، در دوران هشتتت ستتال دفاع مقدس و در  و حماستته حوزه  برنگار

صحنه بوده سنت همواره در سالمی، برادران اهل  وطنان از جان و اند و مانند دیگر همجریانات پیروزی انقالب ا

سالم ناب محمدی گذشته سالمی و ا شهدای متعددی را بهمال  ود در دفاع از کیان ا مقدس جمهوری نمام اند و 

 اند )همان(.اسالمی تقدیم کرده

ریزها نگه داشتند ها را در پشت  اکبسیاری از بسیجیان و رزمندگان اهل سنت نیز در  طوط مقدم جبهه عراقی

سیدند. در شهادت ر ستادگی کردن تا به  شنگ و آ رین قطره  ون  ود مقاومت و ای واقع در یک  و تا آ رین ف

ها به ریسمان بلند الهی در حفظ اسالم و تمامیت ارضی کشور چنگ زدند و با رویتند دورازوحدت حقیقی و به

سئول دیدند. هم سالمی و م سالم و میهن ا سنت پیروی از حضرت امام )ره(  ود را حافظ ا هزار  11وطنان اهل 

هل سنت هستند که نفر از روحانیون ا 100شهید به انقالب و دفاع مقدس تقدیم کردند در میان این شهدا حدود 

سیده شهادت ر سالمی و حفظ وحدت به  سه و مقاومت به طرق مختلف در دفاع از انقالب ا اند ) برگزاری حما

 (.1397 /03/09گروه فرهنگ و هنر، 

 وحدت جامعه اسالمی و حفظ تمامیت ارضی 

تعدد  الفت و  های ستترزمینی نبود ونمام ستتیاستتی قدیم در جهان استتالم، مقید به جغرافیای  اص مرز کشتتی

سالم را نمی ستوار بر محور امام یا  لیفه بودند و نه جغرافیای  پذیرفت، چراامامت و تعدد دولت در جهان ا که ا

سنن از یک شتند؛ اما اهل ت سرزمینی باور دا صرفاً به مرزهای عقیدتی و نه  شی معین و  صاً با فروپا صو سو، مخ

سرزمینی روی آوردند و هم وسوی پذیتدریج به سمتامپراتوری عثمانی به رش مفهوم مرزهای قدرت یا رزهای 

های استتالمی را پذیرفتند و هم تعدد مرزهای ستتیاستتی را؛ از ستتویی دیگر اهل تشتتیع با تعدد حکومت و دولت

شورا و ملیت، به شیعی بر پایه  سازی دولت  سی در مقوله باز سیا تدریج مفهوم مرز و جغرافیا را بر مبنای قدرت 

ها پذیرفتند بنابراین مستتتلمانان، چه شتتتیعیان و چه اهل تستتتنن، با گذر زمان و بنابر ها و حکومتتعدد دول

مثابه ها، مفهوم جغرافیا و ستترزمین و مرزهای ملی ستترزمینی را بههای موجود با پذیرش بر ی تعدیلضتترورت

 (.153: 1386واقعیت پذیرفتند )زرقانی، 

توانند در تداوم حیات سیاسی یک ملت و استمرار وحدت ملی و تمامیت ارضی یک کشور، عوامل گوناگونی می

شته باشند؛ هرچند به نمر می هایی مانند تر باشد. مؤلفهرسد که نقش مردم یک کشور از سایر عوامل مهمنقش دا

شور در برابر  طراتی که هویت ملی و شوند تا مردم یک کزبان و فرهنگ و تاریخ و سرنوشت مشترک باعث می

کند، مقاومت کنند و پایداری  ود را در مسیر تاریخ تأمین و تضمین کنند. بدون ها را تهدید میتمامیت ارضی آن
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ست پیوندی برقرار کرده و به آن پیوند  ستگاه آنان ا سرزمینی که زی شور نتوانند میان  ود و  تردید تا مردم یک ک

ی جغرافیایی حاضتتتر به ایثار جان و مال نیستتتتند، بلکه کمترین تنها در راه حفظ آن محدوده نهایمان پیدا کنند، 

ه ک محدودها در یزحمت و دشتتتواری را هم در این راه متقبل نخواهند شتتتد. بنابراین، هرگاه جمعی از انستتتان

ناگسستنی بین آنان و جغرافیایی، میان  ود و زیستگاه  ویش احساس یگانگی و هویت مشترک بکنند، پیوندی 

شود که ضامن ماندگاری آنان است و به ایجاد یک حوزه تمدنی منجر  واهد شد. پایداری سرزمینشان برقرار می

ی عنوان یک کشتتور با یک حوزهاش، بههای حوزه جغرافیاییی قبض و بستتطرغم همهستترزمینی به نام ایران، به

بوم و ساکنان آن، پیوندی عمین برقرار  و بر اینکه میان این مرز تمدنی مشخص در تاریخ، دلیل روشنی است مبنی

 (.17: 1383بوده است )تقوی مقدم، 

سالمی  ست که وحدت را در جامعه برقرار کند. مردم در یک جامعه ا سالمی و مردم ا از طرفی از وظایف حاکم ا

سلیقه ستند. این امر نباید بدارای افکار و عقاید، مذهب و  شود که در جامعه ا تالف و های متفاوت ه اعث این 

دودستگی به وجود آید. چراکه دشمنان سعی دارند با ایجاد ا تالف در جامعه اسالمی آنان را ضعیف کرده و زیر 

سلیقه ضمن احترام به افکار و عقاید و  سالمی  ست، در بین مردم سلطه  ود درآورند. حاکم ا های مردم الزم ا

)آل ...« تفففرَّقوا موا بِحفبلِ اهللِ جفمیعاً وف الوِاعتفصتتتِ » فرمایند:ستتتتور قرآن کریم که میوحدت را ایجاد نماید. طبن د

شوید. (.103عمران /  سالم( چنگ زنید و پراکنده ن سمان  دا )قرآن و ا سایه  و همگی به ری سالمی در  جامعه ا

ابی که در چارچوب قانون ها در انتخاب احزتواند به رشتتد و تکامل برستتد و همه انستتانوحدت استتت که می

کنند، آزاد هستتتند و طبن آیات قرآن کریم، انستتان در انتخاب دین و مذهب  ود مجبور نیستتت. حن فعالیت می

 (.256 /)بقره...« الاِکراهف فِی الدِّینِ » گونه که در قرآن کریم آمده است:دارد، هر دین و مذهبی را داشته باشد. همان

ست. در انتخاب دین هیف اکراهی سالمی زندگی می نی سایه حکومت ا کنند، ولی در انتخاب پس اگرچه مردم در 

 (.67: 1396مذهب  ود آزادند )برجی، 

اند ا تالفات  ود را که جنبه اعتقادی دارد، با علما و بزرگان جهان اسالمی، اعم از شیعه و سنی، همواره کوشیده

شتتتدت از تفرقه و دودستتتتگی اجتناب کنند. دهند و بهگوی علمی مورد مداقه و کنکاش قرار وبحث و گفت

الشعاع نقاط اشتراک قرارگرفته است. اساساً ا تالفات بین این دو مذهب دیگر همواره نقاط افتراق تحتعبارتبه

داده، دست دشمنان اسالم در آن هرگز جنبه جدی به  ود نگرفته و هرگاه درگیری و ا تالفی بین مسلمانان روی

 (.17: 1386ه است )عیوضی، پیدا بود

 در موضوع جهاد از دیدگاه کولبرگ های اعتقاد امامیه و اهل سنتمشابهت

در اعتقاد امامیه در مقایستته با « جهاد»های اعتقاد امامیه با اهل ستتنت پیرامون جایگاه کولبرگ به بر ی مشتتابهت

شاره می ستناد به روایات  اند از:نماید که عبارترویکرد اهل سنت به این مسئله، ا اهمیت فراوان مسئله جهاد؛ با ا

 های اهل سنت.ائمه و اقوال اندیشمندان امامی و نیز دیدگاه

شامل تالش«جهاد»عام بودن مفهوم  - ضیلت؛ که  سیر کسب ف گردد؛ مانند ها میهای مادی و معنوی در م

شاره به پارهجهاد با نفس، علم سپس با ا سرار مذهب. وی  ای از روایات، مفهوم جهاد از دیدگاه آموزی و کتمان ا

نماید: جهاد با نفس، جهاد در برابر کفار )دفاعی(، جهاد در برابر مطلن دشمنان امامیه را در چهار بخش تقسیم می

 )تهاجمی( و تالش در احیاء سنت پیامبر و سلف صالی.

روایات جوهر قلم ای از افضتتتل بودن بر ی عبادات  اص در مقایستتته با جهاد که به استتتتناد عده -

 شده است.دانشمندان بر  ون شهدا، مؤذن بر شهید و مراقبت از پدر و مادر بر شرکت در جهاد برتری داده
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شهادتتبع گلدزیهر، اینسپس مؤلف به شه علمای امامی در مخالفت با گرایش  طلبی گونه روایات را بازتاب اندی

سازد؛ از آنجائی که داند؛ اما  اطرنشان میاند  میبدان پایبند بودهها مانند  وارج طور که بر ی فرقهمتعصبانه  آن

ست، به ستخراج گردیده ا سنی هر دو ا شیعی   میلی تنهایی مدرکی جهت اثبات بیاین روایات از جوامع حدیثی 

 (.Kohlberg ,1976 :64آید )شیعه نسبت به جهاد به شمار نمی

 ت پیرامون جهاد از دیدگاه کولبرگهای نمری شیعه و اهل سنبندی تفاوتطبقه

های میان این دو کولبرگ با اشاره گذرا به بر ی احکام فقهی مشابه میان امامیه و اهل سنت پیرامون جهاد، تفاوت

 پردازد:ها میبندی نموده و در ذیل هر یک به بیان تفاوتمذهب در موضوع جهاد را در دو حوزه اصلی طبقه

 هویت فرماندهی جهاد -1

نگاه اول، وظیفه فرماندهی جهاد در میان امامیه و نیز اهل سنت از حقوق ویژه حاکم جامعه یا امام دانسته شده در 

دانند که از سوی  داوند جهت اجرای این است، اما امامیه این وظیفه را منحصر در دوازده امام یا نمایندگانی می

 اند.حکم الهی منصوب گشته

 هویت دشمنان در جهاد -2

نمر دارند، اما فقه امامی و هر دو مذهب در اصل جنگ علیه مشرکان، مرتدان، اهل کتاب و اهل بغی اتفاق هرچند

و « اهل بغی»این تفاوت به تعریف علمای دو مذهب از  اند.تصویر نموده« اهل بغی»فقه عامه وضعیت متفاوتی از 

 گردد.اند بازمیهنیز به اهمیتی که هر دو مذهب برای جنگ علیه این فرقه قائل گشت

گردد؛ اهمیت مبارزه با این دسته به این اصطالح از سوی اهل سنت بر مسلمانان مخالف حاکم قانونی اطالق می

شکار می سالمی آ صر دا لی یا  ارجی مخالف با جامعه ا سوی عنا سنده در هنگام تهدید حکومت از  گردد. نوی

شاره به نمونه سه با جهاد هایی از این تهدید، درادامه با ا سنت، جهاد علیه کفار را در مقای مجموع از دیدگاه اهل 

از سوی امامیه را مسلمانانی « اهل بغی»سپس کولبرگ در مقابل این دیدگاه،  داند.علیه اهل بغی دارای اولویت می

سته را بداند که علیه حکومت یکی از ائمه دوازدهمی ست به قیام زنند. وی، مبارزه با این د شه گانه د ساس اندی را

گوید: هرچند شتتیعه به گردد. کولبرگ میامامیه اعتقادی محوری ذکر نموده که مشتتروط به شتترایط  اصتتی نمی

های شیعه جهاد علیه کفار پایبند بودند، با ین حال تبدیل جامعه اسالمی به جامعه ایمانی )مطابن با اصول و ارزش

از جهاد علیه کفار موردتوجه قرار گیرد. مراد از جامعه اسالمی  بایست پیشامامیه( را گامی اساسی دانسته که می

را نپذیرفته و الستتالم( )علیههای مستتلمان استتت که امامت علی و فرزندانش در این دیدگاه آن دستتته از حکومت

اساس، جهاد کولبرگ بر این  شود.ها نگریسته میمانند اهل بغی به آنورزند و لذا بهاغلب نسبت به ایشان عناد می

 نماید که بهگونه تعلیل میتر دانستتته، آن را اینبا اهل بغی در میان امامیه را در مقایستته با ستتایر انواع جهاد مهم

نمادی برای جمعیت منفور اهل سنت شدند؛ جمعیتی که شیعه از دست آنان در طول قرون « اهل بغی»مرورزمان 

 (.Kohlberg ,1976 :68متمادی، آزار و اذیت بسیاری را متحمل شد )

 تمامیت ارضی از دیدگاه فقها شیعه و فقها مذاهب اربعه

توان چنین استنباط کرد که یکی از وظایف حاکم های اکثر فقها، اعم از شیعه و سنی، میبا بررسی اقوال و دیدگاه

شور دفاع کند. این امر تحقن پیدا نمی ضی ک ستقالل و تمامیت ار ست که از ا سالمی، این ا شارکت ا کند، جز با م

شور حفظ  واهد صورتی مؤثر و همراهی مردم. در ضی ک ستقالل و تمامیت ار شند ا که مردم همراه حاکمیت با

شاره شد فقها شیعه در رابطه با این موضوع به اجماع نمر همان (.70: 1396شد. )برجی،  گونه که در فصل دوم ا
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سیده سلمین ازر سرزمین و بالد م صوص تفاوتی میان مذاهب مختلف  اند که دفاع از  ست و در این   واجبات ا

سرزمین  ود دفاع کنند.  شمن به مرزهای  ستی در یک اتحاد و همدلی در برابر حمله د وجود ندارد و همگی بای

دانند که بر همة واجب استت؛ و بر امر اتحاد و ای میایشتان دفاع از مملکت استالمی را از واجبات شترعیة الهیه

 اند.بسیار کرده تأکیدها ن مذهب شیعه و سنی و نیز دیگر اقلیتهمدلی میا

ویژه اصل کرده است و فقهای شیعه در اصول مختلف به ای پیداتا آنجا که این مهم در قانون اساسی جایگاه ویژه

سیار  ساسی به امر حفظ تمامیت ارضی ب شرح داده شدهنموده تأکیدنهم قانون ا اند و اند که در فصل دوم مفصالً 

هدف اول جمهوری استتالمی را حفظ تمامیت ارضتتی و مرزی  ود و تأمین استتتقالل ستتیاستتی و حکومت ملی 

، به تعیین  طوط مرزی و نیز در اصل 78 صوص اصل (؛ و در اصول مختلف به53: 1379القلم، دانند. )سریعمی

سئول حفظ قلمرو ملی را بههفتم و یک شخص و معینصدم، نهادهای م سی دیدگاه فقها  اند.کرده  وبی م در برر

وجود ا تالفاتی که میان فقها مذهب شتیعه و  مذاهب اربعه در مستئله حفظ تمامیت ارضتی مشتخص شتد که با

مذاهب اربعه وجود دارد، فقهای مذاهب اربعه اتحاد را در صیانت از مرزهای کشور به شکل رسمی پذیرفته و در 

ستتتال دفاع مقدس در کنار ستتتایر مذاهب برای صتتتیانت از  8اول و  طول تاریخ ازجمله در زمان جنگ جهانی

شور تالش کردند که آمار  ست. 11مرزهای ک سنن در این دوره دلیل بر این مدعا شهید از اهل ت این دیدگاه  هزار 

گرفته است چراکه فقهای اهل سنت فقها مذاهب اربعه بر اساس جهاد و دفاع در مقابل دشمنان از سرزمین شکل

نمر که تفاوتی دانند با این ا تالفهای بزرگ و واجبات مهم دین میهمانند فقهای شتتیعه، جهاد را از عبادتنیز 

ای در صیانت از مرزهای کشور ایجاد نکرده است؛ میان جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی قائل نیستند و این امر مسئله

ست قول به اطالع وجوب جهاد دفاعزیرا همان شخص ا شیعه ندارد و فقهاى گونه که م صاص به فقیهان  ى ا ت

شرایط جهاد ابتدایى نمى شروط به  سته و م سنت نیز جهاد دفاعى را واجب عینى دان دانند )مروارید، مذاهب اهل 

1410 :12/ 5.) 

یافته از کشور دهد که فقها مذاهب اربعه مانند فقها مذهب شیعه دفاع سازمانهای صورت گرفته نشان میبررسی

کنند را پذیرفته و به آن پایبند هستند و در این موضوع که ابر تهاجم دشمنان که از آن به جهاد دفاعی یاد میدر بر

 نمر دارند.اتفاق« ها الزم است با دشمنان متجاوز نبرد کنندبر اهالی تمام اقلیم»

ست که برای جلوگیری  سلمانی ا شیعه و مذاهب اربعه، وظیفه هر م ساس نمر فقهای  سلط کفار بر بالد بر ا از ت

حکم عقل و شرع واجب است. اسالم به دفاع از آن بر یزد. وجوب دفاع در اسالم از ضروریات فقه است که به

منمور جلوگیرى از محو استتالم و از بین رفتن جامعه استتالمى و حراستتت از در دیدگاه ایشتتان اهمیت دفاع به

سلمان ستقالل، جان و مال و ناموس م ست. دفاعا سالم برای حفظ ارزش ها ست و همگی بر این و جهاد در ا ها

سئله توافن نمر دارند به شمن بعثی م شور را در برابر تجاوز د ضرت امام فرمان دفاع از ک عنوان مثل روزی که ح

سال دفاع  شت  سه ه شادوش یکدیگر، حما صادر کردند، نیروهای نمامی و مردمی باوجود مذاهب مختلف، دو

 مقدس را رقم زدند.

شمن مورد هجوم  سوى د ست که از  سانى واجب نی ست که جهاد دفاعى تنها بر ک شرح این نکته حائز اهمیت ا

سلمانان وظیفهقرارگرفته سرزمین اند، بلکه همه م شى از  سلمانانى که در بخ سالمى دارند در مقام دفاع از م های ا

ه  دا جهاد نمایند. بخصتتتوص اگر کستتتانى که جان و مال  ود در را اند، دفاع کنند و بامورد تجاوز قرارگرفته

شند )ورعی، موردحمله قرارگرفته شته با این مطلب مورد  (.28: 1382اند توانایى مقاومت در برابر مهاجمان را ندا

ضافه  ست و ا تصاص به گروه معینى از مسلمانان ندارد، ا ست، چون ادله عام ا سنت ا شیعه و اهل  اتفاق فقهاى 
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من »(؛ و 5/160: 1379)کلینی، « من سمع مسلما ینادى یا للمسلمین و لم یجبه فلیس بمسلم»بر آن احادیثى چون 

پیامبر گرامی « المؤمنون ا وة تتکافئ دمائهم و هم ید على من ستتواهم»و « اصتتبی الیهتم بامور المستتلمین فلیس

 .(148: 1414یخ مفید، کند )شمسئولیتی همگانی را برای مسلمان اثبات میوآله( علیهاهلل)صلیاسالم 
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 گیرینتیجه

المللی عنوان یک مفهوم جهانی موردتوجه کلیه نهادهای حقوقی و بینامروزه اصتتل استتتقالل و تمامیت ارضتتی به

کلیه  توجه قرارگرفته است و عنوان یکی از اصول مهم مورد( و منشور ملل متحد به10است، در میثاق ملل )ماده 

ضاء را از مدا له یا تهدید به سرزمینی دولتاع ستعمال آن علیه وحدت  صل ها منع میزور یا ا از  7و  4نماید )ا

(. در کشتتور ما نیز وجود هفت اصتتل از قانون استتاستتی پیرامون حفظ قلمرو ارضتتی و مرزی که در مقابل 2ماده 

سالم قرار دارد و کوچک سالم و مرزهای عقیدتی ا ستقالل نگرش داراال ترین تغییر و جابجایی را برابر با نقض ا

سیاسی کشور دانسته است، نشان از اهمیت قلمرو ملی و حفظ حدودوثغور کشور است. حفظ استقالل کشور و 

شور درزمینه ستقالل ک ست و ا سئولین ا ضی، وظیفه آحاد ملت و م صادی و نمامی،  های تمامیت ار سی، اقت سیا

کند. اگرچه موجب اقتدار کشتتور در مقابل تهدیدهای دا لی و  ارجی  واهد شتتد و وحدت ملی را تقویت می

ضی چه از منمر ملی و چه از منمر بین سیحفظ تمامیت ار ست اما برر سیار پراهمیت ا ها در این تحقین المللی ب

ی میان مذاهب مختلف اعم از شتتتیعه و مذاهب اربعه از اهمیت بین اتحاد و همدلحاکی از آن استتتت که دراین

ست ازاینویژه سالم، بهای بر وردار ا شیعه، باید با طرحی وحدت رو متفکران جهان ا سنت و  ویژه علمای اهل 

ست، کوشش محور و همفکری، به سالمی ا شتر امت ا سالمی که عامل مهم اقتدار هر چه بی سجام ا منمور حفظ ان

های دشتتمنان علیه جهان استتالمی عزم و اراده نمایند. حفظ استتتقالل و تمامیت ستتازی توطئهرای  نثینمایند و ب

ارضی کشور معروفی است ارزشمند. از وظایف حاکم اسالمی، این است که از استقالل و تمامیت ارضی کشور 

ستقل باشد. زیر سلطه هیف فرد یا ای مکنند، جامعهای که زندگی میمردم این حن را دارند که در جامعه دفاع کند.

 گروهی یا کشوری نباشد.

 اطر کمال مطلوب هر حکومت ملی، بر ورداری از ملت یکپارچه استتتت که همگان به هویت فراگیر ملی تعلن

ست سیا شند. این مهم جز با  شته و به آن وفادار با ست نمیدا سب به د شورهایی که گذاری و مدیریت منا آید. ک

های  اص های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با اتخاذ سیاستمختلف دارند باید در برنامههای قومی گروه

های قومی احترام گذارند و در راستتتتای ایجاد همگرایی و حفظ تمامیت ارضتتتی جامعه گام بردارند. در به گروه

های متعدد سیاسی، اقتصادی، ها و برنامهگیریهای قومی مختلف دارند بایستی مسئولین در تصمیمکشور که گروه

های قومی و با احترام گذاردن به تعدد آن، در راستای ایجاد های  اص مربوط به گروهاجتماعی با اتخاذ سیاست

 همگرایی، یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی جامعه گام بردارند.
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